PERSDOSSIER

Van 14 tot 24 november vindt de 13e editie van de Week van de Smaak plaats in heel Vlaanderen
en Brussel. Het centraal thema waarmee we dit jaar mensen samen willen brengen, is ‘de gustibus
et coloribus’; ‘over smaak en kleur …’. Iedereen laat zich dus van zijn meest artistieke en kleurrijke
kant zien!
De Week van de Smaak is een jaarlijks tiendaags publieksevenement rond smaak en eetcultuur.
Beleving en participatie staan centraal. Tijdens deze dertiende editie brengen we kleur in ons bord.
Tussen 14 en 24 november laten we ons van onze meest artistieke kant zien en brengen we onze
eetcultuur in contact met kunst. Kunst met grote én kleine 'k'.
Onder het centrale thema de ‘gustibus et coloribus’ bundelt deze editie van de Week van de Smaak
meer dan 150 activiteiten in Vlaanderen en Brussel. Rode draad is kleur en kunst. Het ruime aanbod
aan workshops, proeverijen, lezingen, wedstrijden en maaltijden is terug te vinden op
www.weekvandesmaak.be.
De Week van de Smaak is een initiatief van de vzw Vol-au-Vent en wordt mogelijk gemaakt dankzij
de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, POM West-Vlaanderen, Provincie WestVlaanderen, Flandrien Kaas, Mulder Natural Foods en Agristo.
Fotowedstrijd #kunstopmijnbord
Iedereen kan participeren aan de Week van de Smaak. Dat kan ook dankzij de fotowedstrijd. Wie
tussen 14 en 24 november een kunstzinnige en kleurrijke foto van een voedingsproduct of maaltijd
op Facebook en/of Instagram met vermelding #kunstopmijnbord en @weekvandesmaak post, maakt
kans op een mooie prijs!
Meer info: https://www.weekvandesmaak.be/KUNSTOPMIJNBORD/Fotowedstrijd/
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EXCLUSIEVE ‘FOOD ART’
Bouw mee aan een eetbaar kunstwerk
Bruegels Boerenbruiloft krijgt een tweede leven tijdens de Week van de Smaak. Dit 16e eeuwse
schilderij wordt nagebootst met kleurrijke ontbijtgranen, in samenwerking met Mulder Natural
Foods. Meebouwen aan dit participatief kunstwerk of het gewoon komen bezichtigen kan op het
Stationsplein van Roeselare op 16, 17 en 23 november.
Sssht, hier rijpt kunst
Naar aanleiding van de Week van de Smaak werden tien
Flandrien kaasbollen van 18 kg losgelaten op een creatief
publiek. Herr Seele, Evi Van Acker, Joke Reyniers, Brecht
Dejonckheere, Joost Gevaert, Axel Fabry, Dany Verbeke,
Leo Lozie, Brecht Carton en Alice Vanderschoot lieten hun
creatieve geest los op een kaasbol en toverden deze om
tot één voor één fantastische kunstwerken. Deze unieke
artistieke kaasbollen worden tijdens de Week van de
Smaak tentoongesteld en geveild (zie onder).

Kunst om je tanden in te zetten
Op het openingsevent van de Week van de Smaak wordt een heus chocoladesculptuur opgebouwd,
in samenwerking met culinaire school Ter Groene Poorte. Chocolatier Peter Teerlinck maakt een
reuzepeer in chocolade. Dit werk van om en bij de 25 kg chocolade wordt samen met de Kunstige
Kaasbollen geveild. Na afwerking kan dit sculptuur trouwens jaren bewaard worden.
Tentoonstelling en veiling
De kunstige kaasbollen en de chocoladesculptuur worden geveild en de opbrengsten worden
geschonken aan de Voedselbanken in Vlaanderen. Bieden voor deze unieke kunstwerken kan op
https://www.weekvandesmaak.be/kunstveiling
De Kunstige Kaasbollen en de reuzenpeer zijn tijdens de Week van de Smaak te bezichtigen op:
•
•
•
•

13 november: persvoorstelling Huis van de Voeding, Roeselare
14-18 november: Bibliotheek Heusden-Zolder
o In de bib loopt er ook een tentoonstelling ikv de Week van de Smaak
19-21 november: Groot Vleeshuis, Groentenmarkt Gent
o In het Groot Vleeshuis wordt de menukaart aangepast ikv de Week van de Smaak
22-24 november: Tolhuis, Jan Van Eyckplein Brugge
o In het Tolhuis loopt ook een expo rond de kracht van zeewier ikv de Week van de
Smaak
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Activiteiten per regio
De Kringwinkel Antwerpen Centrum
16-11-2019

De Kringwinkel Meir
16-11-2019

Chocolate Nation
16-11-2019
De Kringwinkel Abdijstraat
16-11-2019

De Kringwinkel Deurne
16-11-2019

CC ’t Gasthuis, Wijnegem
16-11-2019
Bko ’t Evertje, Wommelgem
19-11-2019

De Kringwinkel Borgerhout
16-11-2019

't Werkhuys vzw, Borgerhout
18, 19, 20, 21, 22-11-2019
De Kringwinkel Merksem
16-11-2019

Koetshuis Le Paige, Herentals
16-11-2019
CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
24-11-2019

ANTWERPEN
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Bezoek Chocolate Nation.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Proeverij buitenlandse trappistenbieren.
De mama's en papa's van onze kinderen
worden lekker verwend. Bij het ophalen van
hun kind in de opvang worden zij naar een
heuse proef geleid onder begeleiding van hun
eigen kind.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Gerechten gelinkt aan eetfilms. Elke dag zal er
ook een film geprojecteerd en afgespeeld
worden in 't Kaffee.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Lezing: de geschiedenis van de boeken die ons
allemaal aan het hart liggen: kookboeken...
Film met ontbijt – Uglydolls.

Zondagsmarkt Heist-op-den-Berg
17-11-2019
Sporthal Marathonzalen, Heist-op-den-Berg
17-11-2019
De Gezonde Bij, Heist-op-den-Berg
16, 23-11-2019

Raadzaal, Zandhoven
18-11-2019
Lokaal dienstencentrum Komie Geire, Olen
16-11-2019
Toerismeraad Herenthout
17-11-2019
Bibliotheek Lille
14-11-2019
Natuurpunt Museum, Turnhout
19-11-2019
Natuurpunt Museum, Turnhout
20-11-2019
Rode Toog - de Warande, Turnhout
19-11-2019
De Ontmoeting, Beerse
19-11-2019
Keuken zaal ’t Buurthuis, Veerle
14-11-2019
JH De Bogaard (Vonk), Geel
19-11-2019
GC Den Boomgaard (Polyvalente zaal),
Broechem
20-11-2019
Bibliotheek Duffel
15-11-2019

Bibliotheek Putte
14-11-2019
Olivetenhof, Mechelen
14-11-2019
Seniorplaza – Plazarama, Willebroek
14-11-2019
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De burgemeester kookt op de zondagsmarkt.

Proeverij van wijnen uit verschillende landen,
Spaanse olijfolie en voorstelling van originele
geschenkideeën.
Kom proeven van verrassend kleurrijke en
gezonde hapjes en drankjes en maak kennis
met onze nieuwste Turbomix energiebooster
met kurkuma, ashwagandha en rhodiola!
Lezing: welke band bestaat er tussen koken en
liefde?
De langste veggietafel.
Proevertjeswandeling
Lezing ‘van zondagse kip tot chicken nuggets –
hoe ons eten veranderde in de sixties en
seventies’.
Maak je eigen kruidenapotheek onder leiding
van Vicky Colman.
Outdoor pannenkoeken bakken.
Geniet van een kleurrijk dessert aan de Rode
Toog terwijl schilders dit tafereel op doek
vastleggen en zich Bruegel of Picasso wanen.
Lezing: de geschiedenis van de boeken die ons
het meest aan het hart liggen: kookboeken...
Kookworkshop de gustibus et coloribus.

Tijdens deze vorming kook je met alle kleuren
groenten en fruit gezonde recepten.
Workshops ‘Frul je fraai met fris fruit (en
groenten’ en ‘Wiener würstchen’
Lieve de Meyer verwent je oren met smakelijke
teksten en gedichten en alleen via taal komt het
water al in de mond. Guido Dornheim versterkt
de uiteenlopende teksten met heerlijke muziek.
Typisch Puts, recepten met een verhaal.
Tijdens deze vorming kook je met alle kleuren
groenten en fruit gezonde recepten.
Ilse Landuyt duikt het verleden in op zoek naar
de geschiedenis van honger en dorst. Van
gebraden everzwijnen bij de Kelten tot onze
moleculaire keuken.

De Kringwinkel Schoten
16-11-2019

Natuurvriendenhuis vzw - De Berk
22-11-2019
De Kringwinkel Brasschaat
16-11-2019

De Kringwinkel Kapellen
16-11-2019

Bibliotheek Schilde
16-11-2019

De Markthallen
Bibliotheek Heusden-Zolder
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23-11-2019
Bibliotheek Heusden-Zolder
19-11-2019
Bibliotheek Heusden-Zolder
20-11-2019
Bibliotheek Heusden-Zolder
20-11-2019
Feestzaal De Kring, Heusden-Zolder
14-11-2019
Bibliotheek Beringen
21-11-2019
Beringen
Doorlopend
Bibliotheek Lanaken
19-11-2019
Bibliotheek Pelt
14-11-2019
Ontmoetingscentrum PAX, Neerpelt
17-11-2019
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Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Whiskydegustatie voor beginners.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Winkelmedewerkers van verschillende
nationaliteiten voorzien lekkernijen uit hun
thuislanden. Kom langs en proef gratis mee van
de verschillende smaken die De Kringwinkel rijk
is.
Lezing: de geschiedenis van de boeken die ons
het meest aan het hart liggen: kookboeken...
LIMBURG
Culinaire lezing Romeinse eetcultuur.
Kunstkringen Hazet en Filokalia slaan de handen
in elkaar en nodigen jou uit voor een
tentoonstelling waarvan je gaat watertanden.
Laurens De Meyer stelt de vleesconsumptie in
België in vraag. Een pleidooi voor een
plantaardig voedingspatroon?
Laura Verhulst is Madam Bakster. Ontdek hoe je
thuis zelf gezonder kan bakken. Leer welke
alternatieven er zijn.
Versier samen met juf Karen cupcakes in alle
kleuren van de regenboog.
Demo-kookles ’voeding en kleur’.
Lezing ‘No meat, no worries’.
Doe mee met de kleurrijke wedstrijd in het
kader van de week van de smaak en win één
van de cadeaucheques van toerisme Beringen.
Hoe goed kennen we onze Belgische frietjes?
We volgen de aardappel in zijn reis door de
geschiedenis.
Lezing: de geschiedenis van de boeken die ons
bijna allemaal aan het hart liggen:
kookboeken...
Tijdens deze artistiek-culinaire voormiddag
word je verwend met minimaal vier

Bibliotheek Bree
19-11-2019
Bibliotheek Bree
14-11-2019

De nieuwe middenschool Tessenderlo
Doorlopend
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verschillende recepten waarin prachtige kleuren
en volle smaken de hoofdrol spelen.
Sneukeltocht
In de literatuur wordt heel wat gegeten: van
vijfgangendiners en culinaire hoogstandjes tot
brood en koekjes. Hierdoor worden hele
werelden ontsloten, herinneringen naar boven
gehaald of gedroomd van een betere toekomst.
Kom genieten van literaire en andere hapjes.
Tijdens de lessen talentenlabo’s zullen
leerlingen een mini-onderneming starten.

OOST-VLAANDEREN
Groot Vleeshuis, Gent
Proeverij
Doorlopend
OWW Mariakerke
Bierproeverij
16-11-2019
Sjc, Sint-Amandsberg
We gaan kleurrijk bakken en ons baksels naar
Doorlopend
de senioren in de RVT brengen.
Sint-Carolus, Sint-Niklaas
Soepbar voor de ganse school.
19-11-2019
Dienstencentrum Den Aftrap, Sint-Niklaas
Wij bieden een Werelddessertenbuffet aan. Zo
21-11-2019
kan je proeven van de 'Wereld'.
De Pavo, Nieuwkerken-Waas
Proeverij vergeten vissoorten.
16-11-2019
Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas
Kookworkshop met Wereldsmaak. Enkele
22-11-2019
bewoners bereiden een traditioneel recept uit
eigen land.
RELeaSe Tea, Sint-Niklaas
We toveren onze T-shop om in een kleurenlab,
16-11-2019
waarbij we met kruiden, specerijen, thee,
bloemen en vruchten aantonen welke heerlijke,
kleurrijke infusies Moeder Natuur ons
voorschotelt.
Zaal de Kouter, Belsele
Op smaakreis naar Sicilië.
19-11-2019
St.Jobcentrum Puivelde
Feestmenu ‘op kunstige wijze’.
18-11-2019
Openbare Bibliotheek Temse
Fototentoonstelling over smaken en kleuren.
13,15,17,18,19,20,22,24-11-2019
Clubhuis - speelplein SpeGT
We gaan creatief aan de slag met lekker,
20-11-2019
gezond en kleurrijk fruit. Workshop voor
kinderen van 6 tot 12 jaar.
Gemeentehuis Temse
Cultuurbabbel
14-11-2019
Brouwerij VBDCK, Tielrode
Rondleiding in de brouwerij waarbij je het
24-11-2019
verhaal krijgt van het uitzonderlijke Kerelbier.
Bibliotheek Temse
Fototentoonstelling over smaken en kleuren.
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13,15 ,17,18,19,20,,22,24-11-2019
Hof Ter Clipsen, Lokeren
22-11-2019
Hof Ter Clipsen, Lokeren
24-11-2019
Bio-Boerderij Uilenbos, Moerbeke-Waas
24-11-2019

BC Sombeke
19-11-2019
Natuuratelier Sombeke
20-11-2019
Wereldwinkel Waasmunster
24-11-2019

Dienst cultuur Waasmunster
Doorlopend
CC De Biekorf, Lebbeke
20-11-2019
Ontmoetingscentrum Wieze
23-11-2019
Lebbeke
Doorlopend

Lede Gesmaakt!
17-11-2019

Hof te Puttens, Lede
22-11-2019
Tafelklap, Appelterre-Eichem
20, 21-11-2019
Centrum De Kouter, Haaltert
24-11-2019
HOC De Fransman, Heldergem
19-11-2019
Openbare bibliotheek Ronse
14-11-2019
Buitenschoolse Kinderopvang Ter Biesten,
Nazareth
21-11-2019
Bibliotheek Scheldewindeke
16-11-2019

Lezing ‘gezond eten, gezond ouder worden’
Gratis dessertenverwenning met smaak en
kleur.
Als het buiten koud en druilerig is, steken we
de stoof aan, we schuiven de stoelen dicht bij
elkaar en laten ons betoveren door de
klankkleuren van Silent Music solo.
Kookworkshop met (h)eerlijke ingrediënten
voor een veggie feestmaaltijd!
Kookworkshop met (h)eerlijke ingrediënten
voor een veggie feestmaaltijd!
In de Week van de Smaak zetten we alles op
veggie! Bestel een heerlijke veggieschotel bij
een lokale kok en haal deze af in de
Wereldwinkel op zondag 24/11.
De hele Week van de Smaak kan je in
Waasmunster lekker vegetarisch eten.
Workshop pokébowls.
Workshop food fotografie met de smartphone.
Van 14 tot en met 24 november kan je bij
verschillende Lebbeekse handelaars werken
van lokale kunstenaars bewonderen. Bij
sommige handelaars kan je ook genieten van
een lekker gerecht of menu, of een leuke actie.
De culinaire wandeling is dit jaar in combinatie
met de jaarlijkse verwendag in bibliotheek Lede
en de kunstendag met de Academie van Muziek
en Woord.
Kunst op mijn bord in een heuse kunstgalerij.
Anniek opent haar keuken voor een select
gezelschap en organiseert een unieke table
d'hôtes.
Onthaal nieuwe inwoners met een proeverijwandeling van lokale producten.
Maken van kleurrijke fruitbrochettes met
poffertjes
Madam Bakster neemt je mee in de
fascinerende wereld van de gezonde patisserie.
Is je (klein)kind een kieskeurige eter? Moet je
iedere dag de strijd aangaan tijdens het eten?
Dan is ‘De Proefkampioen’ misschien iets voor
jou!
Lezing ‘Kan plantaardige voeding een medicijn
zijn?’

Bibliotheek Oosterzele
16-11-2019
Rode Kruisopvangcentrum, Eeklo
17-11-2019
Oxfam Wereldwinkel Eeklo
14,16,19,20,21,23,23-11-2019
Bibliotheek Eeklo
21-11-2019

’t Pauwenhof, Eeklo
19-11-2019

Aarde-nd-werk, Oostwinkel
16-11-2019

WZC Ter Hollebeke
21-11-2019
Oud Stadhuis & Oud Schepenhuis Maldegem
21-11-2019
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Lezing 'Je darmflora heeft een serieuze invloed
op je mentale gezondheid'.
Bewoners zetten het gebouw vol eetkraampjes
en serveren gerechten uit hun eigen land.
Klanten kunnen tijdens de Week van de Smaak
genieten van kleurige proevers en een wijntje.
Madam Bakster neemt u mee in de
fascinerende wereld van de gezonde patisserie.
Ze vertelt in geuren en kleuren hoe haar
verhaal vorm kreeg.
Hobbykok Ronny Dhuyvetters, vrijwilliger in de
Huysmanhoeve te Eeklo, toont hoe je een drie
gangenmaaltijd klaar kunt maken met
producten van het Meetjesland.
Bezoek met Johan De Smedt aan de
coöperatieve kruidenvennootschap Aarde-ndWerk waar lokale telers kruiden kweken en
verwerken.
Onze lunch wordt een waar schilderspalet. Een
kleurrijk bord en een kleurrijk dessert zullen
ons verrassen.
Maldegems wijn- en food festival.

VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GC Nekkersdal, Laken
Jollof rijst is liefde op een bord! Dit populaire
23-11-2019
West-Afrikaanse feestgerecht wint geleidelijk
aan populariteit buiten de West-Afrikaanse
gemeenschappen in Europa.
Sociaal Restaurant Snijboontje, Sint-JansWe organiseren een kleurrijk kookatelier samen
Molenbeek
met onze kok van het Sociaal Restaurant
14-11-2019
"Snijboontje" onder leiding van Top Chef Julien
Lapraille, ambassadeur van de Belgische
voedselbanken.
Charliermuseum, Sint-Joost-ten-Node
Tentoonstelling over (gezonde) smaken en
13,14,15,18,19,20,21,22-11-2019
(bonte) kleuren. Elke museumbezoeker wordt
getrakteerd op verse, originele, gezonde ,
lekkere en kleurrijke hapjes.
Charliermuseum, Sint-Joost-ten-Node
"Gezond Avondconcert" (piano en viool),
18-11-2019
drankje en hapje aangeboden tijdens de pauze.
Zolder Laekelinde, Sint-Pieters-Leeuw
Workshop bentobox.
16-11-2019
Zolder Laekelinde, Sint-Pieters-Leeuw
Een workshop die gericht is naar kindjes met
16-11-2019
moeilijk eetgedrag van 3 tot 6 jaar. De
workshop draait helemaal omtrent het
‘aanbieden’ en kinderen blootstellen aan allerlei
fruit- en groentensoorten, zonder te forceren
om te moeten proeven.

Zolder Laekelinde, Sint-Pieters-Leeuw
16-11-2019

Bezoekerscentrum De Lambiek, Alsemberg
14-11-2019
Bibliotheek Beersel
21-11-2019
CC De Ploter, Ternat
Grote Markt, Leuven
14-11-2019
Zaal Ons Huis, Roosdaal
21-11-2019
Gemeenschapscentrum De Bosstraat, Wilsele
15-11-2019
De Bib, Kortenberg
18-11-2019
De Kronkel, Vissenaken
17-11-2019

Portaelsschool, Vilvoorde
20-23-11-2019
Boerenmarkt Gaasbeek
16-11-2019
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We duiken in de wondere wereld van Willy
Wonka en Ratatouille en laten ons inspireren
door allerlei eetbare materialen die wonderwel
erg leuk tekengerei blijken te zijn.
Afterworkparty.
Lezing Machteld De Schrijver "Eetgewoonten in
de tijd van Bruegel, in de 16e eeuw".
Tijdens deze vorming kook je met alle kleuren
groenten en fruit gezonde recepten.
Markt van de Smaak.
Workshop kleurrijke maaltijd.
Lezing over de Koerdische keuken en cultuur.
Biersommelier en bierhistoricus David Le Roy
vertelt alles wat je ooit wou weten over bier.
Kom samen met vrienden en familie genieten
van een toren heerlijke zoetigheden, belegde
boterhammetjes, thee, koffie en chocolademelk
à volonté.
Dag van de Smaak (Kunst4Kids)
Boerenmarkt

WEST-VLAANDEREN
Sint-Gilliskerk (ingang), Brugge
We verkennen Brugge op zoek naar geuren en
16, 17, 21, 23-11-2019
kleuren van het eten vroeger en nu.
Tolhuis, informatiecentrum provincie WestExpo wier algemeen: over het leven van wier en
Vlaanderen
het wier in je leven.
16-24-11-2019
Tolhuis, informatiecentrum provincie WestLezing ‘algen kunnen de wereld redden’.
Vlaanderen
19-11-2019
Tolhuis, informatiecentrum provincie WestProef de nieuwe West-Vlaamse Smoefelbox.
Vlaanderen
16, 17 ,23,24-11-2019
Tolhuis, informatiecentrum provincie WestIn deze actieve workshop ontdek je zeewier als
Vlaanderen
potentieel supervoedsel vanuit verschillende
14, 19-11-2019
invalshoeken.
Tolhuis, informatiecentrum provincie WestLaat je onderdompelen in de wereld van zeewier
Vlaanderen
tijdens de Week van de Smaak namiddagen.
16, 17, 23, 24-11-2019
In&Uit Brugge 'tZand (bij Concertgebouw)
Stadswandeling in Brugge met proeven. Proef,
hoor, voel, zie alles over zoet, zuur, bitter, zout en
16-11-2019
umami.

Grootkeukenschool Ter Groene Poorte
14-11-2019

Grootkeukenschool Ter Groene Poorte
15-11-2019
Bakkerijschool Ter Groene Poorte
13,14,15,18,19,20,21,22-11-2019
Hotelschool Ter Groene Poorte, Restaurant
Casserole

Slagerijschool Ter Groene Poorte
13,20-11-2019

Hotelschool Ter Groene Poorte
Doorlopend

Bibliotheek Canticleer, De Haan
18-11-2019
RHIZO Lifestyle- en Sportschool Kortrijk
19-11-2019

Tables d'hôtes in Kuurne, Kortrijk, Harelbeke
Doorlopend
High Five, Bissegem
13,14,15,18,19,20,21,22-11-2019
Bibliotheek Harelbeke

Bibliotheek Waregem
20-11-2019
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De directie opent samen met het beleidsteam van
de school de week van de smaak. Daarvoor
trekken ze de koksmutsen aan in de
grootkeukenschool en serveren ze de maaltijd in
de grootkeukenschool.
De grootkeukenschool maakt een zeer kleurrijk
bord, met bijhorende geuren door met een
Barbacoa in de zaal groenten te roosteren.
De lessen van de specialisatiejaren in de
bakkerijschool staan deze week in het kader van
de vegan trend.
We brengen de sterren binnen op onze
hotelschool. Stijn Vermeulen en Wim Vanroose,
oud leerlingen van onze school en medewerkers
van het tweesterrenrestaurant Bartholomeus
komen in ons restaurant de Casserole de dienst
doen samen met onze leerlingen en leerkrachten.
De slagerijschool stelt haar deuren open voor
jongeren van 10 tot 14 jaar die het slagersvak
willen ontdekken. Mits voorafgaande inschrijving
krijgen de jongeren een workshop slagerij door
één van onze slagerijleerkrachten samen met een
aantal leerlingen.
De leerlingen van de eerste graad, de jongsten op
onze school, leggen uit wat ze bij ons op school
allemaal leren maken en waarom ze voor onze
school hebben gekozen. Dat doen ze via
videoboodschappen die we delen op onze website
en onze facebookpagina.
Lezing ‘Vrolijk Gezond’ door Hilde Demurie.
De leerlingen uit het vierde jaar van de
studierichting Sociale en technische
wetenschappen ontwikkelen een gerecht met
producten uit de groene zone van de nieuwe
voedingsdriehoek.
Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een
tafel met traditionele of exotische keuken
Klassenchallenge: maak met je klas een gezond en
creatief gerechtje klaar vol kleuren.
Lezing over gezonde voeding en opheldering van
allerhande mythes + kooktips door
voedingsdeskundige en diëtiste Annelies
Walgraeve.
Chef Ae Jin Huys over de Koreaanse keuken, met
proeverij.

Bibliotheek Waregem
20-11-2019
CREO Roeselare
20-11-2019
Kenniscentrum ARhus
19-11-2019
Groenten in de vitrine, Roeselare en Izegem
16,17,23-11-2019
Secundair Onderwijs Dominiek Savio, Gits
13,14,15,18,19,20,21,22-11-2019
Albertzaal, Ardooie
22-11-2019

Sint-Jozefskliniek Izegem
Toerisme Ieper
17, 24-11-2019
Bibliotheek Menen
19-11-2019
Stadhuis Menen
16-11-2019
Nationaal Tabaksmuseum, Wervik
23-11-2019

Meer info (niet voor publicatie):
Liederik Cordonni
Coördinator Week van de Smaak
051/750.245
info@weekvandesmaak.be
www.weekvandesmaak.be

PERSDOSSIER
Voorlezen XL, dat is 90 minuten voorlees- en
knutselplezier! We toveren onze vertelhut om tot
een gezellige plek vol verhalen.
Workshop koken voor singles.
Smaakatelier met Fatima.
Pop-up tour van grond naar mond, over
aardappelen en groenten.
Leerlingen en schoolteamleden koken samen in
het teken van "Week van de Smaak".
Proef de Ardooise couleur locale tijdens een
sfeervolle avondwandeling. Trek je
wandelschoenen aan voor een parcours van 7km
door het gezellige dorp.
Kookworkshop voor medewerkers met accent op
kleur en smaak.
Sneukeltocht
Culinaire wandeling samen met theemeester Ann
Vansteenkiste doorheen het boek 'de kok en de
tuinman' van Amanda Hesser.
Verken op een ontspannen manier het centrum
van Menen samen met een gids. Onderweg gaan
we gezellig tafelen op vier Meense locaties.
Moorddiner

